
Toelichting Financieel 
perspectief - Transitie ICT 
Verandert

Carrousel Drechtraad 
23 februari 2021



Betrekken van de Carrousel B&M voorafgaand aan de bestuurlijke behandeling 
in de Drechtraad op 2 maart 2021, over:

Presentatie op hoofdlijnen:

• Waarom programma ICT Verandert?

• Welke stappen maken we in 2021 en 2022

• Wat kost het en levert het op?

Vragen
• Beantwoording van vragen

Wat is het doel van de presentatie?







• Wendbaar, flexibel, kwaliteit en efficiency

• Aan de markt overlaten wat je aan de markt kan overlaten

• Focus op de informatie en regie op IT

Wat willen we bereiken met ICT Verandert?











Bijlagen met detailleringen 

Carrousel Drechtraad 
23 februari 2021



• De wereld verandert in sneltreinvaart en dat vraagt een overheid die flexibel 
en wendbaar kan inspelen op de veranderende vraag.

• Het vlot kunnen inspelen op veranderingen is misschien wel de belangrijkste 
opgave waaraan de ICT-dienstverlening moet voldoen.

• In aansluiting op de Informatievisie en de bijbehorende I&A strategie die in 
juli 2018 door de Drechtraad zijn vastgesteld voeren de Drechtsteden daarom 
een meerjaren transitie uit

• Daarbij worden meer ICT diensten vanuit de markt afgenomen, wordt het ICT 
opdrachtgeverschap versterkt, een I-organisatie ingericht bij Drechtsteden en 
een nieuw regiemodel ingevoerd

1. Waar staat het programma ICT verandert voor?
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• Transitieplan 2018: transitie binnen inhoudelijke, financiële en sociale kaders 
van de Drechtraad.
- Transitiekosten exclusief materiële en personele frictie
- Na afronding van de transitie ontstaat er additionele verandercapaciteit 
- Het op sterkte brengen en houden van het informatiemanagement is een 

verantwoordelijkheid van de gemeenten en de GRD zelf 

• Jaarplan 2019 en 2020 vastgesteld in DSB

• Financiële taakstelling op ICT door Drechtraad:
- 2019: € 617.000 (ICT)
- 2020 € 717.000 (ICT) en € 100.000 (CIO)
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2. Welke bestuurlijke besluitvorming heeft er al 
plaatsgevonden?



• Met het transitieplan ICT op Orde uit 2013 zijn de noodzakelijke kapitaallasten voor 
instandhouding van de huidige infrastructuur aan de begroting van het SCD 
toegevoegd

• Met het vaststellen van het sourcingbeleid in 2016 en aansluitend het onderzoek van 
KPMG over de sourcingstrategie is vervolgens terughoudend geacteerd met 
investeringen in de huidige infrastructuur.

• Hierdoor zijn de afgelopen jaren de volgende kapitaallasten terug gegeven aan de 
gemeenten:
• 2018: € 1.750.000
• 2019: € 1.386.000

€ 617.000 middels een taakstelling en 
     € 769.000 voor vorming reserve (voor toekomstige frictielasten)  

• Binnen het SCD budget zijn daarnaast ook diverse nieuwe IT diensten gerealiseerd 
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2. Hoofdpunten Financiële sturing ICT



Voor ICT Verandert gaan we uit van een transitie van 24 maanden vanaf 2021. 
De hoofdonderdelen van deze transitie zijn vanaf 2021:

1. Versterking van de Digitaliseringsketen Drechtsteden op het gebied van 
opdrachtgeverschap, kwaliteit en capaciteit van de Informatievoorziening 
(IV)

2. Gemeentelijke implementatie van Microsoft 365 functionaliteit (Office 365)

3. ICT migraties naar externe leveranciers: Centric applicaties, 
rekencentrum, digitale werkplek en kantoornetwerk

14

3. Welke stappen maken we in 2021 en 2022?



• Als gevolg van de transitie naar externe ICT leveranciers nemen de totale ICT 
kosten binnen de begroting van het SCD af ten opzichte van 2020, dit zijn 
baten van de transitie. 

• Het jaarlijkse voordeel dat ontstaat na de transitie in 2023 ten opzichte van 
2020 bedraagt naar verwachting € 1.450.000. 

• De structurele taakstelling van € 717.000 op de begroting van het SCD ICT die 
door de Drechtraad is vastgesteld is hierin verwerkt. 
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4. Financiële effecten – jaarlijks voordeel na Transitie tov. 
huidig

Om de Transitie uit te voeren worden er tijdelijke kosten gemaakt

• Projectkosten en dubbele exploitatiekosten

• Frictiekosten personeel



• Tijdens de looptijd van de transitie is er in 2021 en 2022 sprake van tijdelijke kosten 
voor het uitvoeren van het project- en de transitie en van tijdelijke dubbele 
exploitatiekosten. 

 De project- en transitiekosten zijn noodzakelijk om de transitie naar de markt te kunnen 
maken. 

 Dubbele exploitatiekosten ontstaan doordat tijdens de transitie dienstverlening extern wordt 
afgenomen terwijl interne dienstverlening nog niet volledig kan worden afgeschaald. 

• In onderstaand overzicht zijn de benodigde middelen aangegeven die boven de 
begroting van het SCD uitgaan en die aanvullend gefinancierd moeten worden
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4. Financiële effecten - tijdelijke kosten gedurende de 
Transitie

2021 2022 Totaal

Benodigde middelen boven 
begroting SCD

€ 2.234.000 € 3.766.000 € 6.000.000



• Naast de eenmalige kosten ten behoeve van de transitie ontstaan er gedurende de 
transitie frictiekosten op personeel en op activa. Eind 2022 zullen alle activa van de 
activiteiten die uitbesteed zijn, moeten worden afgewaardeerd tot € 0. Hiervoor is een 
berekening gemaakt o.b.v. de huidige situatie

• Voor personele frictie is er op basis van de huidige inzichten een inschatting gemaakt 
van personeel dat uitstroomt na transitie. Deze inschatting kan pas definitief bepaald 
worden op het moment dat de frictie daadwerkelijk ontstaat tijdens de transitie. 
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4. Financiële effecten - frictiekosten als gevolg van de 
Transitie

Frictiekosten personeel € 1.000.000

Frictiekosten activa €    965.000

Inzet reserve ICT €  - 769.000

Totaal € 1.196.000



• In het transitieplan voor ICT Verandert hebben we bepaald dat het financieel kader leidend is. 
De uitvoering van ICT Verandert biedt na de transitiefase (2023) structurele financiële 
voordelen. Tijdens de transitiefase worden – waar dat kan en verantwoord is – geen ICT 
investeringen gedaan.

• Als gevolg van de aangegeven tijdelijke kosten gedurende de Transitie en de geschatte 
frictiekosten zijn er extra financiële middelen benodigd om de Transitie uit te voeren

• Tussen portefeuillehouders van het DSB en de toekomstig servicegemeente Dordrecht heeft 
afstemming plaats gevonden over de budgettaire dekking. Daar is het volgende 
dekkingsvoorstel naar voren gekomen als meest passend. 

 De gespecificeerde tijdelijke kosten tijdens de transitie en de frictiekosten van in totaal € 7.196.000 
worden gedekt door een verhoging van de gemeentelijke bijdragen in 2021 en 2022. 

 Door de besparing die wordt gerealiseerd dalen de gemeentelijk bijdragen structureel met ingang van 
2023. In dit geval gaan de kosten uit voor de baten uit. 

5. Budgettaire dekking (1)
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• ICT kosten worden binnen de bestaande verrekensystematiek verdeeld naar gemeenten op basis 
van het aantal formatieplaatsen (in fte). Per gemeente is het aantal fte’s per 1 januari 2020:

5. Budgettaire dekking (2)
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GAD GDD GHG GHA GPD GSD GZD Totaal

76,58 689,16 103,59 84,10 161,05 115,26 210,05 1.439,79

• Op basis van deze fte verdeelsleutel worden de extra benodigde financiële middelen als volgt 
verdeeld over de gemeenten:

Extra 
bijdrage

GAD GDD GHG GHA GPD GSD GZD Totaal

2021 € 182.436 € 1.641.780 € 246.782 € 200.351 € 383.668 € 274.583 € 500.400 € 3.430.000

2022 € 200.307 € 1.802.608 € 270.956 € 219.977 € 421.252 € 301.481 € 549.419 € 3.766.000

Dit is een indicatie van de financiële effecten per gemeente. Bij de verwerking van de wijzigingen in de begroting 
worden de definitieve gemeentelijk bijdragen bepaald op basis van de dan geldende verrekensystematiek.



• Na de transitie vanaf 2023, dalen de ICT lasten. Dat voordeel zal middels een lagere bijdrage 
aan de deelnemers teruggeven worden. 

5. Budgettaire dekking (3)
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Dit is een indicatie van de financiële effecten per gemeente. Bij de verwerking van de wijzigingen in de begroting 
worden de definitieve gemeentelijk bijdragen bepaald op basis van de dan geldende verrekensystematiek.

Lagere 
bijdrage

GAD GDD GHG GHA GPD GSD GZD Totaal

2023 € -77.123 € -694.047 € -104.325 € -84.696 € -162.192 € -116.077 € -211.540 € -1.450.000

2024 € -77.123 € -694.047 € -104.325 € -84.696 € -162.192 € -116.077 € -211.540 € -1.450.000

2025 € -77.123 € -694.047 € -104.325 € -84.696 € -162.192 € -116.077 € -211.540 € -1.450.000
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